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RESPOSTA

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DAS NORMAS ELEITORAIS NÚMERO 01

 

Processo gerado no SEI/IFBA – 23278.012407/2018-62

Impetrante: Renato da Anunciação Filho

Interessada: Comissão Eleitoral Central (CEC)

 

1 – BREVE SÍNTESE DOS FATOS

 

Em 17 de Agosto de 2018 a Comissão Eleitoral Central (CEC) fora instituída através da Resolução Nº 18 do
CONSUP para elaboração das normas do processo eleitoral para escolha de Reitor(a), Diretores(as) Gerais e
Membros(as) do Conselho Superior do IFBA (CONSUP).

 

Em 24 de Agosto de 2018 a CEC enviou ao CONSUP a proposta de normas eleitorais a ser apreciada e/ou
modificada pelo referido conselho. Faz-se mister elucidar que as normas eleitorais propostas pela CEC
tomaram como base as normas eleitorais de processos anteriores no próprio IFBA (2010, 2014 e 2016).

 

Em 27 de Agosto de 2018 o Gabinete da Reitoria emitiu despacho dentro do Processo SEI
23278.010429/2018-98 solicitando parecer da Procuradoria Jurídica do IFBA acerca das normas em especial
a dois pontos, que voltam a ser objeto de pedido de impugnação, a saber: 1 – Desincompatibilização dos(as)
candidatos(as) à cargo de Reitor(a) e/ou Diretor(a); 2 – Consulta nos Campi com menos de cinco anos de
funcionamento.

 

Em 29 e 30 de Agosto de 2018 o CONSUP apreciou as normas elaboradas pela CEC e fez algumas
modificações aprovando um novo texto normativo e calendário eleitoral.

 

Em 30 de Agosto de 2018 a PROJUR publica análise jurídica AB134/2018 dentro do processo SEI Nº
23278.010429/2018-98 que traz, dentre outros pontos, respostas aos questionamentos supracitados que
servirão de embasamento para conclusão deste processo.

 

Em 31 de Agosto de 2018 a CEC encaminhou ao Gabinete da Reitoria as normas que foram modificadas
durante a Reunião do CONSUP que deveriam ser assinadas pelo Presidente do CONSUP e publicadas em 03
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de Setembro de 2018.

 

Em 03 de Setembro de 2018 o Gabinete da Reitoria, na figura do Reitor em exercício, enviou uma petição
aos(às) membros(as) do CONSUP alegando que as normas eleitorais estavam em desacordo com a legislação
vigente. Dentre os pontos questionados aparece, em destaque mais uma vez: 1 - Desincompatibilização
dos(as) candidatos(as) à cargo de Reitor(a) e/ou Diretor(a); 2 – Consulta nos Campi com menos de
cinco anos de funcionamento.

 

Devido ao fato da não assinatura das normas, a CEC ficou impossibilitada de publicar as resoluções e com
isso tivemos um atraso do início do processo eleitoral no IFBA.

 

Em 13 de Setembro de 2018 o Gabinete da Reitoria convoca a CEC para participar da 06ª Reunião
Extraordinária do CONSUP a ser realizada em 25 de Setembro de 2018.

 

Em 18 de Setembro de 2018 o Reitor Pró-Tempore Renato da Anunciação Filho convoca a CEC para uma
reunião particular em que apresenta os motivos pelos quais não assinou as normas e solicitando que a CEC
levasse ao CONSUP, em 25/09/2018, sua posição e uma proposta de novo calendário.

 

Em 25 e 26 de Setembro de 2018, na 06ª Reunião Extraordinária e 7ª Reunião Ordinária do CONSUP,
os(as) membros(as) do CONSUP decidiram por aprovar as últimas modificações nas normas eleitorais que
foram assinadas pelo Reitor Pró-Tempore em exercício Luiz Gustavo da Cruz Duarte. Durante as
reuniões houve discussão sobre os dois assuntos presentes no pedido de impugnação e os(as)
conselheiros(as) decidiram por MANTER nas normas tanto a questão da Desincompatibilização bem como
a consulta nos Campi com menos de cinco anos de autorização de funcionamento.

 

Em 27 de Setembro de 2018 a CEC, cumprindo com suas obrigações, dá publicidade as Resoluções 26,27,28
e 29, que retificam as Resoluções Nº 22,23,24 e 25, que versão sobre as normas do pleito, bem como do
novo calendário eleitoral.

 

 

2 – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

 

Em 27 de Setembro de 2018 o Reitor Pró-Tempore Renato da Anunciação Filho por meio do Processo
SEI/IFBA 23278.012407/2018-62 apresenta pedido de impugnação das normas eleitorais com o seguinte
texto:

 

Ocorre que após divulgação das Normas eleitorais, observou-se o descumprimento do art.
14 § 2o da Lei nº 11892/2008, que, e dá outras providências, in verbis:

Art. 14. O Diretor-Geral de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal
nomeado para o cargo de Reitor da nova instituição exercerá esse cargo até o final de seu
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mandato em curso e em caráter pro tempore, com a incumbência de promover, no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a elaboração e encaminhamento ao Ministério da
Educação da proposta de estatuto e de plano de desenvolvimento institucional do Instituto
Federal, assegurada a participação da comunidade acadêmica na construção dos
referidos instrumentos.

(...)

§ 2o Nos campi em processo de implantação, os cargos de Diretor-Geral serão providos
em caráter pro tempore, por nomeação do Reitor do Instituto Federal, até que seja
possível identificar candidatos que atendam aos requisitos previstos no § 1o do art. 13
desta Lei.

Ressalta-se que o artigo 13, da Lei 11892/2008 deixa claro os requisitos para participar da
consulta a diretor geral de um Campus é ter no mínimo 5 anos de efetivo exercício em
instituição federal de educação profissional e tecnológica, entre outros.

 
 

A Procuradoria Federal, em seu Parecer n.º 18/2015, firmou entendimento no sentido de
que:

“(...) (i) é facultativa a abertura do processo de consulta quando a instalação do campus
for inferior a 5 anos, nos termos do que dispõe o art. 13 do Decreto n.º 6.986/09;

(ii) é possível, em caráter excepcional, a extensão do processo de consulta a outros
servidores que não preencham os requisitos do § 1.º do art. 13, da Lei n.º 11.892/08; (iii)
nessas condições, o mandato do Diretor Geral escolhido pelo processo de consulta, será
pro tempore até a posse do novo reitor.”

 
 

Ratificando o entendimento, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação, por intermédio do Memorando n.º
173/2015/CGDP/DDR/SETECMEC, de 06 de março de 2015, pediu à respectiva
Consultoria Jurídica (CONJUR/MEC) nova manifestação, e o Parecer n.º
192/2015/CONJURMEC/CGU/AGU, em divergência parcial, concluiu:

“a) O prazo de 5 anos para o início do processo de consulta para eleição do cargo de
Diretor Geral deve ser observado em regra, em função da simultaneidade dos mandatos
dos dirigentes. Contudo, nas hipóteses de IFs em processo de implantação pode o Reitor,
abdicando de sua prerrogativa de nomear em caráter pro tempore os Diretores Gerais,
provocar o Conselho Superior para iniciar o processo de consulta à comunidade escolar,
cujo resultado será a eleição de um Diretor Geral com mandato de duração que leve à
simultaneidade das eleições de Reitor e Diretor Geral;

b) os requisitos do § 1.º do art. 13 da Lei n.º 11.892, de 2008 não podem ser afastados sob
o fundamento da concretização dos princípios da autonomia administrativa universitária
ou da gestão democrática, posto que a excepcionalidade relatada no Parecer n.º
00018/2015 já fora considerada pelo legislador, que fixou o critério de recurso a candidato
elegível integrante da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia;

c) a posse no cargo de Diretor Geral sem prévia submissão a processo de consulta

eleitoral deve ser realizada pro tempore, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto n.º 6.986,
de 2009.”
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Conclui-se, salvo melhor juízo, que existindo dois ou mais candidatos elegíveis ao cargo
de Diretor Geral de campus de instituição federal de ensino, deve ser deflagrado o
processo de consulta à comunidade. A interpretação do Art. 13 do Decreto n.º 6.986, de
2009 que se conforma com o princípio constitucional da gestão democrática do ensino e
com o espírito da Lei que pretendeu regulamentar é a de que, ao estabelecer que “as
consultas para o cargo de Diretor Geral nos campi em processo de implantação deverão
ser realizadas após cinco anos de seu efetivo funcionamento” determinou um prazo limite
para a realização das consultas à comunidade, e não a impossibilidade de realização de
consultas à comunidade antes desse prazo.

 
 

De acordo com a lição do mestre HELY LOPES MEIRELLES:

 

“Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública
só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer
assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”.

 
 

Além disso, observou-se ainda que no art. 5º da Resolução nº 26, de 27 de Setembro de
2018 que trata sobre as Normas do Processo eleitoral para escolha de ocupante do cargo
de Reitor(a) do IFBA, o instituto da desincompatibilização do cargo de direção ou função
gratificada no IFBA, carece pontuar que na Lei nº 8.112/1990, não há previsão de
afastamento para que um servidor seja afastado do cargo para disputar eleições internas,
que o afastamento para exercício de mandato eletivo, se trata no âmbito legislativo, pleito
eleitoral, que não é o caso, pois as eleições são meramente para cargos administrativos.
Vale repisar, que na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, não
identificamos amparo legal para a desincompatibilização.

 

DOS PEDIDOS

 
 

Por todo o exposto,REQUER:

 
 

1. Seja declarada nula a Resolução nº 28 CONSUP, de 26 de Setembro de 2018,
considerando que:nos campi em processo de implantação, os cargos de Diretor-
Geral serão providos em caráter pro tempore e de nomeação do Reitor do Instituto
Federal, até que ocorra a maturidade do campus, previsto em Lei (5 anos), sendo a
consulta autorizada pelo MEC e que se identifiquem candidatos que atendam aos
requisitos previstos no § 1o do art. 13 Lei nº 11892/2008; 
 

2. Seja declarado nulo o artigo 5º da Resolução nº 26 CONSUP, de 26 de
Setembro de 2018;
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Caso a comissão Eleitoral Central entenda por válido o dispositivo acima, que a
apresentem os fundamentos legais que justifiquem a manutenção das citadas normas,
tornando possível a inscrição dos candidatos ocupantes dos cargos que concorrerão à
reeleição.

 

 

 

 

3 – DA ANÁLISE DA CEC AO REQUERIMENTO

 

I - Seja declarada nula a Resolução nº 28 CONSUP, de 26 de Setembro de 2018, considerando que: nos
campi em processo de implantação, os cargos de Diretor-Geral serão providos em caráter pro tempore e de
nomeação do Reitor do Instituto Federal, até que ocorra a maturidade do campus, previsto em Lei (5 anos),
sendo a consulta autorizada pelo MEC e que se identifiquem candidatos que atendam aos requisitos previstos
no § 1o do art. 13 Lei nº 11892/2008;

 
 

Considerando Análise Jurídica da PROJUR/IFBA (AB134/2018) que traz em seu texto:

 

[...]O primeiro deles está contido no §2º do art. 1º, que assim dispõe: Em consonância
com a Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 e o Decreto 6.986 de 20 de Outubro de
2009, Os campi com menos de cinco anos de autorização de funcionamento (Euclides da
Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Ubaitaba), na data da votação,
participarão do processo de escolha para Diretor(a) Geral do Campus, apenas em caráter
consultivo à comunidade local.

Nesse tema, na proposta de normas eleitorais apresentada em 2013, foi mantido
entendimento idêntico, ficando caracterizada a mera liberalidade da então Reitora na sua
concordância, já que detinha a prerrogativa de designar Diretor-Geral pró-tempore, com
base na legislação pertinente, declinando de tal prerrogativa. Assim, prevaleceu e não
houve impugnações. (Análise 058/2013 e Parecer nº 462/2013 – PF/IFBA)”.

 
 

Considerando Parecer Nº 00011/2015/DEPCONSU/PGF/AGU, em RESPOSTA ao Parecer Nº 18/2015 da
Procuradoria Federal e Parecer Nº192/2015/CONJURMEC/CGU/AGU, que foram citados no requerimento
do Professor Renato da Anunciação Filho, trazemos à luz os seguintes trechos:

 

“Avançando ao mérito, repiso que ambas as doutas manifestações que a esta antecederam
consideraram que, no período de cinco anos contados do início de implantação do campus,
seria facultado ao Reitor nomear o respectivo Diretor-Geral ad nutum, ou promover a
consulta à comunidade. A divergência entre ambos os residiria apenas em que a PFIFSP
considera dispensáveis os requisitos estabelecidos no § 1.º do art. 13 da Lei n.º 11.892, de
2008, e a CONJUR/MEC, não” (Negritos acrescidos pela CEC)
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Lei Nº 11.892/2008 - “§ 2 o Nos campi em processo de implantação, os cargos de Diretor-
Geral serão providos em caráter pro tempore, por nomeação do Reitor do Instituto
Federal, até que seja possível identificar candidatos que atendam aos requisitos
previstos no § 1 o do art. 13 desta Lei”. (Negritos acrescidos pela CEC)

“De pronto se constata que, mesmo nos campi em processo de implantação – hipótese
dos autos – a nomeação pro tempore, à vista do seu evidente caráter excepcional, só
deve ocorrer “até que seja possível identificar candidatos que atendam aos requisitos
previstos no § 1.º do art. 13 desta Lei” (§ 2.º do art. 14 da Lei n.º 11.892, de 2008). A
contrario sensu, existindo a possibilidade de identificar candidatos que preencham os
requisitos, não há discricionariedade. Deve ser deflagrado o processo de consulta à
comunidade”. (Negritos acrescidos pela CEC)

[...]A mim parece inequívoco que, ao se referir a “candidatos”, a Lei estabelece que,
identificados ao menos dois servidores interessados e que preencham os requisitos legais,
a consulta à comunidade se afigura de rigor. Inexistindo candidatos elegíveis e
interessados, ou existindo um só, a nomeação se daria ad nutum.

[...]Aparentemente, o Decreto n.º 6.986, de 20 de outubro de 2.009, ao regulamentar os
arts. 11 a 13 da Lei 11.892, de 2.008, discrepou: “Art. 13. As consultas para o cargo de
Diretor-Geral nos campi em processo de implantação deverão ser realizadas após cinco
anos de seu efetivo funcionamento, contados da data da publicação do ato ministerial que
autorizou o início das suas atividades, conforme o disposto no art. 12, § 1º, da Lei nº
11.892, de 2008." 6.6 Todavia, deve-se ter em mente que esse decreto não regulamentou a
hipótese do art. 14 da Lei n.º 11.892, de 2008 – somente se fez referência, em seu
cabeçalho, aos artigos 11 a 13 da mesma Lei. Pressuponho que o Poder Executivo Federal
tenha considerado que essa norma, a par de transitória, já continha suficiente concretude,
dispensando seu desdobramento ou mera repetição no Regulamento.

O caso dos autos parece escapar à previsão regulamentar (mais restrita que a legal) pois,
dando o merecido crédito à informação de que cerca de setenta por cento dos servidores,
por se encontrarem em estágio probatório, não preencheriam os requisitos eletivos
traçados pela norma, apura-se, a contrário senso, que trinta por cento deles, em tese,
poderiam preencher tais requisitos. Existe, por exemplo, a possibilidade de ser o corpo
funcional do campus formado, ainda que parcialmente, por servidores
redistribuídos. (Negritos acrescidos pela CEC)

[...]A desnecessidade de se aguardar o transcurso de cinco anos para deflagrar o processo
de consulta à comunidade para escolha do Diretor-Geral do campus se infere, também, do
disposto no próprio art. 13 da Lei n.º 11.892, de 2008, acima citado. Observe-se que há
um requisito obrigatório de “mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição
federal de educação profissional e tecnológica” (ou seja, em qualquer que seja a
instituição federal de educação profissional e tecnológica) e os requisitos alternativos de
“mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição”[3] ou
“curso de formação para exercício de cargo ou função de gestão”. Conclui-se que a
própria Lei já contemplou a hipótese de realização da consulta à comunidade antes
do prazo de cinco anos, concebendo a qualificação, para o cargo de Diretor  Geral, do
servidor que tenha sido transferido de preexistente instituição federal de educação
profissional e cumpra os demais requisitos legais. ((Negritos acrescidos pela CEC)

[…] Com efeito, transcorridos cinco anos da implantação do campus, os funcionários que
o assistem desde o início certamente cumpriram o quinquídio legal, e por motivo nenhum
se justificaria a nomeação ad nutum. Assim, o Decreto em nenhum momento contrasta
com a Lei, que determinou, a contrario sensu, a realização de consulta desde que
presentes dois ou mais candidatos elegíveis, nem impede que ela seja realizada antes do
prazo de cinco anos da implantação da unidade de ensino. (Negritos acrescidos pela
CEC)
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De qualquer forma, obviamente, caso configurado o contraste entre a Lei e o seu
Regulamento – o que sequer me parece ser o caso, a primeira deve prevalecer. Não faz
sentido restringir o alcance da previsão legal, que claramente é no sentido de que,
existindo mais de um candidato elegível em um campus em processo de implantação,
deve-se deflagrar a consulta à comunidade, para retardar o início da gestão democrática
até que transcorram cinco anos do início da implantação.

[...]Assim, a melhor interpretação é a de que o art. 13 do Decreto n.º 6.986 é a de que
ele estabeleceu um prazo limite de cinco anos, contados do início da implantação do
campus, para a realização da consulta à comunidade, prazo esse que somente se
aplica na hipótese de inexistirem no campus implantado, até tal data, ao menos dois
candidatos elegíveis. Se, todavia, no transcurso do prazo de cinco anos, mais de um
candidato completar os requisitos eletivos, viabiliza- se o início do processo de
consulta à comunidade. (Negritos acrescidos pela CEC)

A interpretação a contrario sensu do art. 14, § 2.º da Lei n.º 11.892, de 2008, que melhor
privilegia o princípio constitucional da gestão democrática do ensino, é no sentido de que,
existindo dois ou mais candidatos elegíveis ao cargo de Diretor-Geral de campus de
instituição federal de ensino, deve ser deflagrado o processo de consulta à comunidade.

A interpretação do Art. 13 do Decreto n.º 6.986, de 2009 que se conforma com o princípio
constitucional da gestão democrática do ensino e com o espírito da Lei que pretendeu
regulamentar é a de que, ao estabelecer que “As consultas para o cargo de Diretor  Geral
nos campi em processo de implantação deverão ser realizadas após cinco anos de seu
efetivo funcionamento” determinou um prazo limite para a realização das consultas à
comunidade, e não a impossibilidade de realização de consultas à comunidade antes desse
prazo.

 

II - Seja declarado nulo o artigo 5º da Resolução nº 26 CONSUP, de 26 de Setembro de 2018;

Considerando Análise Jurídica da PROJUR/IFBA (AB134/2018) que traz em seu texto:

“Nesse particular, a exemplo da questão dos campi com menos de 5 (cinco) anos,
destacamos que a figura da “desincompatibilização” nos pleitos eleitorais, no âmbito
do IFBA, surgiu em 2009. À época, a Comissão Eleitoral Central - quadriênio
2010/2014, encaminhou as normas para apreciação deste Órgão Jurídico justificado o
envio pelo fato estar, pela primeira vez, realizando consulta eleitoral para os cargos
descritos, sob a vigência da Lei nº 11.892/2008 e do Decreto nº 6.986/2009. Naquela
oportunidade, examinando as mencionadas normas, tecemos o seguinte comentário sobre
o assunto ora questionado: Salientamos que as disposições contidas no artigo 5º e seus
parágrafos, que tratam da desincompatibilização, não constam da legislação aplicada
a espécie, porém entendemos tratar-se de cumprimento de princípio isonômico.
(Negritos acrescidos pela CEC).

Do mesmo modo, reiterou-se tais comentários na análise das Normas eleitorais,
específicas para o cargo de Reitor, destacando, contudo, que a legislação pertinente ao
assunto em tela não estabelece tal exigência. Mas que o entendimento era que tal
dispositivo fora inserido com o objetivo de evitar risco de desequilíbrio da disputa
eleitoral, a depender do múnus exercido pelos pretensos candidatos. Assim, prevaleceu
nas consultas à comunidade e não houve impugnações nos mencionados pleitos. (Análise
076/2013 e Parecer nº 599/2013 – PF/IFBA). (Negritos acrescidos pela CEC)

Entretanto, diante do acima exposto e das considerações apresentadas com embasamento
legal, pelo Magnífico Reitor, entendemos, salvo melhor juízo, que caberá ao CONSUP
decidir sobre este tema específico, não só nas normas para o cargo de Reitor mas,
também, para os cargos de Diretores-Gerais, devido às colocações da Comissão de que
observou as normas anteriores. (Negritos acrescidos pela CEC)
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Considerando o estatuto do IFBA que traz em seu texto:

Art. 2º O IFBA rege-se pelos atos normativos mencionados no caput do Art. 1º, pela
legislação federal e pelos seguintes instrumentos normativos: I. Estatuto; II. Regimento
Geral; III. Resoluções do Conselho Superior; e IV. Atos da Reitoria.

Art. 8º O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo
do IFBA, tendo a seguinte composição […] (Negritos acrescidos pela CEC)

Art. 9° Compete ao Conselho Superior: I. aprovar as diretrizes para atuação do IFBA e
zelar pela execução de sua política educacional; II. deflagrar, aprovar as normas e
coordenar o processo de consulta à comunidade escolar para escolha do Reitor do IFBA e
dos Diretores-Gerais dos Campi, em consonância com o estabelecido nos arts. 12 e 13 da
Lei nº. 11.892/2008; [...]

Considerando que a figura da desincompatibilização já aparece nas seguintes instituições:

1 – Universidade Federal do Oeste do Para (UFOPA) – Resolução Nº 219 de 28/09/2017.

2 – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Resolução Nº 01 de 2007.

3 – Universidade de São Paulo (USP) – Resolução Nº 7385 de 16 de Agosto de 2017.

4 – Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – Nota PGF/PF/UFTM
Nº066/2014.

5 – Universidade Estadual de Londrina – Resolução CU Nº 001/2018.

6 – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí – Edital Nº 01 de 2016.

 

 

4 – CONCLUSÃO

Quanto ao pedido de nulidade da Resolução Nº 28 CONSUP, de 27 de Setembro de 2018, a partir da Análise
Jurídica (AB134/2018) da PROJUR/IFBA e Parecer Nº00011/2015/DEPCONSU/PGF/AGU, a Comissão
Eleitoral Central (CEC), no uso das suas atribuições e com base na legislação vigente, conclui por
INDEFERIR o pedido de impugnação da Resolução Nº 26, destarte salienta que a consulta nos Campi com
menos de cinco anos de funcionamento será realizada desde que hajam dois ou mais candidatos elegíveis ao
cargo de Diretor(a) Geral de cada campus.

Quanto ao pedido de nulidade do Art. 5º da Resolução Nº 26 CONSUP, de 27 de Setembro de 2018, a partir
da Análise Jurídica (AB134/2018) da PROJUR/IFBA; considerando o Estatuto do IFBA que traz o CONSUP
como órgão máximo da Instituição e que o mesmo aprovou a norma com manutenção do texto de
desincompatibilização; considerando que diversas universidades fazem uso da figura da
desincompatibilização; considerando que o próprio IFBA em pleito anterior já fez uso da figura da
desincompatibilização, ainda que a desincompatibilização de funções não apareça como obrigatória na LEI, a
CEC entende que sua aplicação calcada nos princípios da ética, isonomia e transparência na garantia de uma
eleição justa e imparcial se faz necessária. Diante do exposto a CEC segue decisão do CONSUP e conclui
por INDEFERIR o pedido de impugnação do Art. 5º da Resolução Nº 26.

 
 

Comissão Eleitoral Central (CEC), 01 de Outubro de 2018.
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